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ОшТУнун Усулдук кеңешинин жыйындарынын 2020-2021-окуу
жылы үчүн иш- планы.
№

№

I

1
2

3

Аталышы

Аткаруу
мөөнөтү

Жооптуулар

2020-2021- окуу жылы үчүн ОшТУнун Усулдук
кеңешинин курамын бекитүү.
2020-2021-окуу жылы үчүн ОшТУнун Усулдук
кеңешинин иш планын бекитүү. 2020-2021- окуу
жылы үчүн ОшТУнун факультеттеринин
Усулдук комиссияларынын иш пландарын
бекитүү. ОшТУнун кафедраларында 2019-2020- 2020-ж.,
окуу жылына пландаштырылган окуу-усулдук
сентябрь
жумуштардын планын талкуулоо жана бекитүү.
Заманбап билим берүү (Аралыктан сабак өтүү)
технологияларын окуу процессине кийирүү.
Айтиев М.А.
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V
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2
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1
2
3

Ар түрдүү маселелер.
Окуу-усулдук колдонмолорду кароо.
Университетте сабак (аралыктан) өткөрүү
жөнүндө.
Усулдук кенештин төрагалары (төрайым)
тиешелүү структуралык бөлүмдөрдө семинартренингдерди уюштуруу.
Ар түрдүү маселелер.
Окуу-усулдук колдонмолорду кароо
Окуу методикалык комплекстердин саппаттык
өзгөрүүсөн көзөмөлдөө.
ОшТУнун факультеттеринде окутуунун
интерактивдүү усулдарын колдонуунун абалы.
Ар түрдүү маселелер
Окуу-усулдук колдонмолорду кароо
Биринчи жарым жылдыкта өткөрүлгөн
сабактардын жыйынтыгы.
Ар түрдүү маселелер
Окуу-усулдук колдонмолорду кароо
ОшТУнун кафедраларында студенттердин
курстук иштерди карап чыгуу.
Кафедралардын окутуучуларынын ачык
сабактарды өткөрүү боюча пландарын жана
аларга катышуу маселелерин талкуулоо.

2020-ж.,
октябрь

Факультеттердеги
Усулдук кеңештин
мүчөлөрү
Факультеттердеги
Усулдук кеңештин
мүчөлөрү

2020-ж.,
ноябрь

2020-ж.,
декабрь

2020-ж.,
февраль

Факультеттердеги
Усулдук кеңештин
мүчөлөрү

Факультеттердеги
Усулдук кеңештин
мүчөлөрү

VI

VII

VII
I
IХ

4

Ар түрдүү маселелер

1
2

Окуу-усулдук колдонмолорду кароо.
Университеттин сайтындагы материалдардын
абалы жөнүндө.
Ар түрдүү маселелер
Окуу-усулдук колдонмолорду кароо.

2020-ж.,
март

2

Экинчи жарым жылдыкта өткөрүлгөн ачык
сабактардын жыйынтыгы.

2020-ж.,
апрель

3
1
2

Ар түрдүү маселелер.
Окуу-усулдук колдонмолорду кароо
ОшТУнун кафедраларында студенттердин
бүтүрүүчү квалификациялык жумуштарды
карап чыгуу.
Ар түрдүү маселелер
2019-2020- окуу жылындагы Усулдук кеңештин
ишинин жалпы жыйынтыгы.
2019-2020- окуу жылындагы жарыкка чыгарууга
пландаштырылган окуу-усулдук
колдонмолордун жыйынтыгы.
Ар түрдүү маселелер.

3
1

3
1
2

3

ОПУжББСДнин директору, доцент:

Усулдук кеңештин
мүчөлөрү

2020-ж.,
май
Матисаков Ж.К.
2020-ж.,
июнь

Матисаков Ж.К.

М.А. Айтиев

